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KONSTANTA WATTMETRU 

 

Wattmetr je přístroj, který slouží k měření výkonu. Wattmetr má dvě měřicí cívky, 

proudovou a napěťovou, a každá má svůj měřicí rozsah. Wattmetr má také svůj účiník (cos), 

u běžných wattmetrů bývá roven 1. Hodnota účiníku je uvedena na číselníku přístroje.  

 

   
                               

                    
     

    
  

     

 

Např.: Napěťový rozsah 60V, proudový rozsah 10A, cos  není na číselníku uveden, 

což znamená, že je roven 1. 
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Příklad 1: 

Určete naměřený výkon na wattmetru, který má napěťový rozsah 60 V, proudový 

rozsah 0,5 A a účiník 1. Stupnice má 120 dílků a odečetli jsme výchylku 86 dílků. 

Řešení: 

   
    
  

     
      

   
               

                     

Naměřený výkon je 21,5 W. 

 

Konstanta při zapojení měřicího transformátoru proudu nebo měřicího 

transformátoru napětí 

Měřicí transformátory proudu nebo napětí slouží ke změně měřicího rozsahu. Pokud 

tedy máme zapojeny do obvodu měřicí transformátory proudu nebo napětí, musíme konstantu 

přístroje vynásobit jejich převodem: 

          

kde kI je převod měřicího transformátoru proudu 

       kU je převod měřicího transformátoru napětí 

       kMP je konstanta měřicího přístroje 

 

Příklad 2: 

V rozvodně vn je voltmetr s měřicím rozsahem 100 V, který má na stupnici 100 dílků. 

Před voltmetrem je připojen měřicí transformátor napětí s převodem 35000/100. Výchylka na 

voltmetru je 63 dílků. Určete měřené napětí. 

Řešení: 

    
  

  
 
   

   
            

        
     

   
              

                             

Měřené napětí je 22,05 kV. 
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Příklad 3: 

Na wattmetru jsme odečetli výchylku 75 dílků. Stupnice má 150 dílků. Proudový 

rozsah je 2,5 A, napěťový rozsah 75 V a cos je 0,1. V obvodu je zapojen měřicí 

transformátor proudu s převodem 200/2,5. Určete naměřený výkon. 

 Řešení: 

 

   
    
  

     
      

   
                  

       
   

   
                 

                 

Naměřený výkon je 750 W. 
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